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Verslag van de vergadering van de Participatieraad 21 oktober 2021 

Aanwezig:  mevrouw Plantinga (vice vz); de heer Hoekstra (secr.); de heer 

Wassenaar; de heer Kingma; de heer Smits; mevrouw Speel-Bakker; 

mevrouw Hullegie; mevrouw Jorna; mevrouw Elzinga; de heer Janssen en 

de heer Roorda  

Afwezig: mevrouw Voorzanger en de heer Spiekhout 

Verslag:         mevrouw Van Dam (ambt. secr.) 

_______________________________________________________________________ 

1. Opening en mededelingen en vaststelling agenda  

De vicevoorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom tijdens deze 

fysieke vergadering. Mevrouw Voorzanger en de heer Spiekhout zijn verhinderd. 

Mevrouw De Wilde wordt van harte welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Verslag en actiepuntenlijst van 16 september 2021  

Het verslag wordt vastgesteld en de actiepuntenlijst bijgewerkt.  

 

3. Ingekomen en uitgaande stukken  

De ingekomen stukken worden doorgenomen: 

 De heer Spiekhout zal de werkgroep vergadering Werk en Inkomen Friesland op 3 

november bijwonen. Bekeken zal worden of hier in het vervolg twee 

afgevaardigden aanwezig moeten zijn.  

 De heren Spiekhout en Smits zijn naar de opening geweest van het kerkelijk 

seizoen van de Raad van Kerken. 

 De heren Wassenaar en Smits zullen de Participatieraad op 2 november 

vertegenwoordigen tijdens de Avond van het Wonen.  

 Naar aanleiding van de meegezonden brief die de meitinkers gebruiken voor de 

uitnodiging tot een keukentafelgesprek zal de werkgroep die binnenkort een 

afspraak heeft met twee meitinkers het taalgebruik van de brief aan de orde 

stellen.   

 Werkgroep Meedoen&Voorzieningen zullen de bezuinigingen vanuit de gemeente 

op het Maatschappelijk Werk volgen. 

 

4. Mededelingen Dagelijks Bestuur 

 Het DB stelt voor om de Jaarplannen 2021 en 2022 samen te voegen. De 

aanwezigen gaan akkoord en zullen in november de aangepaste jaarplannen 

aanleveren zodat het Jaarplan 2021-2022 in de plenaire vergadering van 

december kan worden vastgesteld. Graag rekening houden met de lay-out. 

 28 oktober heeft het DB overleg met het hoofd van de afdeling MO. Hier wordt 

ook de Beleidsagenda weer doorgenomen. Zodra deze weer is aangepast zal 
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verspreiding plaatsvinden. Dit is ook belangrijk voor de Jaarplannen van de 

werkgroepen. 

 Het DB heeft in de laatste vergadering kennis gemaakt met mevrouw De Wilde, zij 

is door de sollicitatiecommissie voorgedragen aan het college van BenW om de 

voorzittersrol op zich te nemen. Vanavond is zij als gast aanwezig. 

 4 november zal het Bestuurlijk Overleg met de wethouders Rinkes en Zoetendal 

plaatsvinden. 

 Het DB heeft de teambuilding van 2 september geëvalueerd en dat heeft 

geresulteerd in de meegestuurde stukken. Dit punt staat op de agenda.   

 

5. Mededelingen van de werkgroepen  

Jeugd 

 Aan de hand van de Beleidsagenda is het Jaarplan besproken. Graag ontvangt de 

werkgroep zo spoedig mogelijk de nieuwe Beleidsagenda. 

 Een afvaardiging van e werkgroep heeft een gesprek met de strategisch 

beleidsadviseur Opvoeden&Opgroeien. Er is een toelichting gegeven op de 

taakstelling van 1,5 miljoen Euro. Een gevolg kan zijn dat er langere wachtlijsten 

in de jeugdzorg ontstaan. Er wordt de komende twee jaar gewerkt aan de 

transformatie. Zoeken naar nieuwe wegen om het anders te doen zodat de 

taakstelling in 2024 gehaald wordt. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen 

zijn de regierol die Leeuwarden heeft vanuit het SDF. Geadviseerd wordt om 

vooral te focussen op lokaal niveau. Tijdens een volgend overleg zal ook een 

praktijkondersteuner worden uitgenodigd. Er staat veel op stapel voor de 

werkgroep. 

 Binnenkort heeft men een afspraak met twee meitinkers en een afspraak met de 

J.P. van de Bentstichting is in voorbereiding.  

Ouderen 

 De werkgroep heeft een overleg gehad met het Cosbo de koepel ouderenbonden. 

Thema’s waren Covid, eenzaamheid, dementievriendelijke gemeente en het 

schrijven van een nieuwe woonvisie vanuit de gemeente. De afspraak is gemaakt 

om elkaar meer te informeren. Signaal vanuit de bonden is dat de leden nog bang 

zijn en ook soms onverschillig wat Covid betreft. Het is moeilijk voor de senioren 

om digitaal bij te blijven. Men is dan ook erg blij dat de gemeente weer meer gaat 

publiceren in de Heerenveense Courant en Groot Heerenveen. Ook is 

geconstateerd dat het niet heel goed is gegaan in de communicatie van de ‘week 

tegen de eenzaamheid’. Afgesproken is om elkaar twee keer per jaar te 

ontmoeten. 

Meedoen&Voorzieningen 

 De werkgroep heeft een overleg gehad met het VN-panel toegankelijkheid 

(voorheen Hit!) een goed en plezierig overleg waarbij men aangaf meer 

bekendheid te krijgen binnen het gemeentehuis. 

 Ook heeft men een gesprek gehad met de betrokken ambtenaar over Beschermd 

Wonen. Er werd aangegeven dat er 3,5 miljoen euro beschikbaar is voor BAD 

(Brede Aanpak Dakloosheid). De vraag is hoe dit verdeeld wordt. De werkgroep 

blijft dit onderwerp volgen. 

 Er zullen adviesaanvragen komen voor lokaal vervoer en de huishoudelijke hulp. 

 Ook houdt de werkgroep het thema hulpmiddelen in de gaten.  
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Werk en Inkomen 

 De werkgroep heeft een afspraak gehad met Vluchtelingenwerk en De Barones. 

Een aantal andere werkbezoeken staan al gepland.  

 Een afgevaardigde zal de Participatieraad vertegenwoordigen bij de bijeenkomst 

van Werk en Inkomen Friesland op 3 november. 

 De leden hebben met de ambtenaar overleg gehad over de nieuwe wet 

inburgering die op 1 januari van kracht wordt. Een wettelijke regeling die de 

gemeente moet uitvoeren. De aanbestedingsprocedure is best lastig omdat de 

bedragen die beschikbaar worden gesteld redelijk vast staan en niet erg royaal 

zijn. Wel zijn de eisen die het Rijk stelt verhoogd. In de novembervergadering zal 

een conceptadvies op de agenda staan. 

 Heerenveen heeft voldaan aan de taakstelling huisvesting vluchtelingen.  

Ad-hoc werkgroep Privacy 

 De werkgroep heeft een plezierig gesprek gehad met twee ambtenaren. Wel 

jammer dat het zo lang op zich heeft laten wachten. Men heeft de indruk 

gekregen dat de gemeente het aardig goed voor elkaar heeft. Elke afdeling binnen 

de gemeente is hierover voorgelicht en de informatie is intern digitaal te vinden.  

Vanaf 2018 zijn de systemen al drie keer gecontroleerd. Privacyregels worden met 

externe partijen waar men mee te maken heeft besproken en in contracten 

vastgelegd.  

De gemeente wacht met het vaststellen van de Privacy verordening omdat dit 

samenhangt met de nieuwe archiefwet. Deze laatste ligt ter vaststelling bij de 

tweede kamer. Er is geen beleid maar wel uitvoering, hierbij leunt men op de 

AVG.  

De folder die aan cliënten worden gegeven hoe de gemeente omgaat met de 

privacy zal worden opgevraagd. 

Besloten wordt dat dit een zelfstandige werkgroep blijft.  

6. Evaluatie teambuilding 2 september  

De uitgedeelde informatie wordt mondeling toegelicht. Het DB faciliteert en de 

werkgroepen moeten de bezoeken en de contacten met de ambtenaren weer fysiek gaan 

oppakken.  

Omdat er soms nog wat onduidelijkheid is over de vele mailtjes die de leden ontvangen 

is de postlijst anders ingedeeld. Tijdens de vergaderingen wordt deze behandelt. Voordat 

we verder gaan met het onderzoek naar de interactieve website moeten andere zaken 

eerst goed op orde zijn. Daar wordt de komende tijd de nodige energie ingestoken. Wel 

zal het DB contact zoeken met een communicatie ambtenaar.  

De wijkduo’s worden geschrapt maar het verzoek is wel de ontwikkelingen in de eigen 

wijk bij te houden via Facebook, nieuwsbrieven, dorps- en wijkkrantjes etc. 

7. Voordracht nieuwe voorzitter 

De sollicitatiecommissie was unaniem in haar besluit om mevrouw Marianne de Wilde 

met ingang van 1 november bij het college van benw voor te dragen als nieuwe 

voorzitter. De commissie en mevrouw De Wilde hebben de gesprekken als plezierig 

ervaren.  
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8. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De vicevoorzitter sluit om 21.25 uur de 

vergadering en wenst allen wel thuis.  


